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Epävarmoista ajoista
Se oli parhainta aikaa, se oli huonointa aikaa, se oli
viisauden aikakautta. se oli typeryyden aikakautta.
Näillä avaussanoilla Charles Dickens erässä parhaiten
tunnetuissa novelleissaan ”A Tale of Two Cities”
vangitsee ideaalisesti oman aikamme sisimmän
olemuksen tässä ja nyt. Vapaakatolisina me pyrimme
ottamaan pitemmän ja laajemman näkymän kuinka
elämäämme ja elämään tällä planeetalla tulee vaikuttamaan maailman
tapahtumat ja kuinka tulemme reagoimaan kaikkeen siihen, joka
aukenee eteemme. Se mitä voimme tehdä, on tunnistaa meidän suuret
mahdollisuutemme yksilöinä toimimalla paikallisesti, juuri siinä missä
olemme, j0ka päivä. Erityisesti voimme punnita asennetta, jolla me
osallistumme paikallisiin toimintoihin.
Luottaessamme korkeimman ohjaukseen elämme ihmisinä mitä
haastavimpia aikoja. On helppoa joutua sivuraiteille negatiivisten
ajatusmuotojen hyökkäyksessä, jotka näennäisesti ahdistavat joka
suunnalta. Ahdistuminen voi tapahtua joko massamedian kautta tai
yksinkertaisesti elämällä yhteiskunnan tietoisuuden psyykkisessä
ilmapiirissä. Mutta koska olemme imisiä luottaen korkeimman
ohjaukseen, meidän kuuluu vastata haasteisiin korkeamman
tietoisuuden näkökulmasta.
Valon kantajina meille on annettu vastuu ja etuoikeus tuoda Valoa tähän
maailmaan aikana, jolloin sitä mitä kipeimmin tarvitaan. ”Hänessä oli

elämä, ja tuo elämä oli koko ihmiskunnan valo. Valo loistaa pimeydessä
ja pimeys ei ole saanut sitä valtaansa.” Johannes 1:4-5

Saarna
Piispa Göranin saarna (lokakuu 1989)

22 Kolminaisuuden jälkeinen sunnuntain evankeliumi sisältää tärkeän sanoman
itseuhrautuvasta rakkaudesta, joka ei valikoi kohdettaan: Rakastakaa
vihollisianne (Luukk.6:27) Siinä on myöskin ns. kultainen sääntö, joka löytyy
kaikkien suurten maailmanuskontojen opetuksista: Niin kuin tahdotte ihmisten
tekevän teille, niin tehkää tekin heille. Meitä kehotetaan myös antamaan
odottamatta mitään palkkiota, tämäkin on universaalinen opetus eri
uskonnoissa, ja selvästi luettavissa esim. Intian Bhagavad-Gitasta. Uskontojen
syvin sisältö on ehkä juuri rakkaus ja armahtavaisuus. Se ei ole mitenkään
ristiriidassa oikeudenmukaisuuden periaatteen ns. karman lain kanssa, johon
evankeliumimme selvästi viittaa. Antakaa, niin teille annetaan. . . sillä millä
mitalla te mittaatte, mitataan teille takaisin.
Antaminen ei ole vain esineiden lahjoittamista. Antaminen on rakkauden
universaalisen periaatteen ilmentämistä ja todentamista jokapäiväisessä
elämässämme. Se on Itsensä antamista ja kulkemista ainakin hetken
lähimmäisen, ystävän (tai ns. vihollisen kanssa) yhteistä tietä kohti Jumalaa. Jos
voimme edes jossain määrin olla valona toisillemme, emme ole eläneet turhaan.
Tie, joka meidän kaikkien on kuljettava, sillä mitään muuta tietä ei ole, kulkee
maailman lävitse, ”kaikkien paikojen lävitse niin likaisten kuin puhtaittenkin”
kuten kirja Valoa Tielle kertoo. Kaita tie Isän taloon kulkee tämän maailman läpi,
eikä mitään oikotietä ole. Ja voidaksemme tulla Mestarin oppilaiksi on meidän
tässä maailmassa tunnettava olevamme yhtä jokaisen toisen kanssa. Emme voi
saavuttaa ykseyttä muutoin kuin erillisyyden kautta, emme voi tulla tietoisiksi
ykseydestä ellemme tunne erillisyyttä. Tie ja päämäärä ovat saman
todellisuuden eri muotoja. Tie on päämäärän, erillisyys ykseyden erilaistunut
muoto. Meidän on tultava yhdeksi tien ja jokaisen sen kulkijan kanssa
voidaksemme tuntea Jumalan, saavuttaaksemme Kristustajunnan omassa
sydämessämme. Jos luulemme jo tuntevamme tämän erillisyyden maailman ja
oman erillisen mielemme, ja haluamme syventyä vain hengen ykseyteen,
olemme edelleen harhan vallassa. Vain hengen valo, Kristustajunta, voi paljastaa
meille tämän aineen ja mielemme maailman, se piirtyy ainoastaan hengen tai
ykseyden taustaa vasten. Ja ilman aineen maailmaa hengen maailma on meille
pelkkä kuvitelma, unitila, abstraktio, valkoinen kangas, johon heijastamme vain

mielikuviamme ja toiveitamme. – Ainoastaan tässä maailmassa ja tilassa voimme
nähdä erillisyyden ja ykseyden. Todellisuuden, joka sisältää molemmat. Ei
hyödytä mitään paeta transkendentaaliseen mielikuvitusmaailmaan
ratkaisematta tämän elämän ongelmia. Tosi elämä ei ole koskaan pakenemista,
ei edes ns. epätodellisesta pakenemista. Elämä on kokonaisuus, sulkien itseensä
kaiken – myös vihollisemme. Hän on mysteeri, joka tulee ratkaista, kun opimme
rakastamaan häntä, kun näemme Kristuselämän hänessä, kuten pyhimyksessä.
Miten voisimme oppia tämän vaikean läksyn? Uskoisin että siihen on vain yksi
keino: Palvelu. Vain palvelemalla, oikeaan aikaan ja oikealla tavalla, voimme
oppia rakastamaan. Palvelu on ykseyden hedelmä, joka kypsyy vain elämän
koulussa, kaikissa sen ainutlaatuisissa tilanteissa. Niissä kehitämme henkistä
havaintokykyä ja opimme kuuntelemaan Elämän omaa laulua, sen virran ääntä,
joka tämän maailman vaikeuksien, koettelemusten ja mahdollisuuksien kautta
vie lopulliseen päämäärään.
Opimme kuuntelemaan sydämemme ääntä, ja vaikka erehdymme lukemattomia
kertoja päätelmissämme ja ratkaisuissamme, olemme kehittäneet hieman
todellista elämän taitoa, jonka sisäinen olemuspuolemme saa meissä aikaan.
Joka kerta pysähtyessämme veljeä tai sisarta auttamaan hänen omalla tiellään ja
hänen omilla ehdoillaan olemme lähestyneet ykseyden keskusta, ja seuraavalla
kerralla meillä on hieman enemmän henkistä havaintokykyä, ja siten myös kykyä
palvella vielä paremmin.
Missä nyt seisomme, ei merkitse paljonkaan. Ehkä tunnemme itsemme heikoiksi
ja kyvyttömiksi Herramme palveluksessa, joka tapahtuu palvelemalla
kanssaveljiämme; meillä on kaikenlaisia todellisia ja kuviteltuja esteitä altruismin
harjoittamiseen. Mutta nämä esteet voidaan voittaa harjoituksella ja
epäitsekkyydellä. Monen kohdalla esteet ovat vielä paljon suuremmat kuin
meillä. Siksi haluamme päättäväisesti työskennellä niiden poistamiseksi tai
ainakin keventämiseksi. Palkintoa pyrkimyksistämme emme kuitenkaan saa
odottaa. Meidänkin tulee puhtain sydämin sanoa:” Herra, milloin näimme Sinut
nälkäisenä ja ruokimme sinua?” Ja laupiaan samarialaisen kallisarvoinen palkinto
on että hän, (pysähdyttyään hoivaamaan haavoittunutta) tulee vielä
paremmaksi palvelijaksi, Kristus-valo hänessä loistaa kirkkaammin. Kristuksen
silmät hänessä ovat avautuneet ja hän toimii itsensä unohtaen Jumalan nimessä,
Hänen ”jolle kuulukoon kaikki kunnia ja loisto ajoista halki aikojen”.

Seitsemän sakramenttia ja niiden salainen merkitys.
Prinsessa Karadja
Englannista suomentanut V.H.V.
Helsingissä 1910 Teosofinen Kirjakauppa ja Kustannusliike.
Jatkoa edellisestä numerosta.
Se sielu, joka on noussut taivaallisten tikapuitten viidennelle
astuimelle, ei koskaan katso taaksensa katuen: sillä ei enää ole
pienintäkään halua jäädä elämän alemmille tasoille: se ottaa
yhtäläisellä alistumisella vastaan, tulkoon elämä tai kuolema. Miksi
epätoivoisesti riippua kiinni fyysisen ruumiin omistuksessa, kun on
kerran mahdollisuus voittaa itselleen kirkastettu ruumis? ”Kultainen
vuota” * annetaan ainoastaan niille, jotka mielellään jättävät
”nahkavaatteensa”: se puku on annettu ainoastaan synnin
peittämiseksi ja me voimme olla kokonaan ilman sitä, kun
luonnossamme ei enää ole jälellä mitään, joka kaipaa peittämistä.
Ne kolme ja puoli päivää, mitkä vietettiin ”Pastoksessa” eli
vapaaehtoisessa haudassa, ovat välttämättömiä valmistuksena
kuudenteen sakramenttiin – pappiuteen. Joonas oli 3 ½ päivää
”syvyyden hirviön” vatsassa, ennen kuin hän alkoi saarnata …
Sielun täytyy kuolla pois maan päältä, ennen kuin se saa vihkimyksen
sakramentin.
Rooman kirkko vakuuttaa, ettei mikään asema maan päällä ole niin
arvokas kuin papin asema. Pyhän Krysostomon mukaan on papin arvo
suurempi kuin keisarien ja kuninkaitten. Pyhä Bernhard lausuu, että
papin voima on suurempi kuin enkeleitten ja pääenkeleitten.
Nämä ylpeät väitteet ovat täysin oikeutettuja, jos ne koskevat sitä
puolittain jumalaistunutta olentoa, joka on noussut ylös
kehitysportaita pitkin ja lopuksi saanut vihkimyksen näkymättömän
kirkon suurelta Johtajalta. Pyhän vihkimyksen sakramentin todellinen
vastaanottaja täyttää kilvan sekä kuninkaan, papin että profeetan
tehtäviä.

Ei voi ajatella korkeampaa asemaa. Mutta ehdottoman ylemmyyden
vaatimus tuntuu jokseenkin naurettavalta, jos se koskee niitä lukuisia
herroja, jotka vain ovat valinneet pappisviran hankkiakseen itselleen
mukavan toimeentulon.
Pappius – sellaisena kuin se on virallisissa kirkoissa ympäri maailman –
ei ole missään tekemisissä pyhän vihkimyksen kanssa. Se on
pelkästään suurenmoinen koneisto, jota ristiriitaiset voimat pitävät
liikkeellä.
Papiston virkatehtäviin kuuluu kirjoitusten selittäminen rahvaalle.
Kuinka tätä tehtävää voivat täyttää sellaiset miehet, jotka ainoastaan
tajuavat kirjaimellisen merkityksen mutta eivät vähintäkään tunne
esoteerista eli sisäistä merkitystä? On tietysti papistossa yksityisiä
jäseniä, jotka ovat oikeita armon välittäjiä ja joiden kautta todella
henkistä elämää vuotaa seurakuntaan, mutta monet toimittavat
”Suuren työn” (Magnum Opus) nurinpäin. He muuttavat leivän kiveksi,
s. o. puhtaan uskonnon turmeltuneeksi ja sulamattomaksi
jumaluusopiksi.
* Kreikan vanhat vertauskuvalliset tarut puhuvat oinaan ”kultaisesta vuodasta”,
jota Argonautit lähtivät valloittamaan. Tämä niin kuin moni muukin vertauskuva
otettiin myöhemmin politiikan palvelukseen ja siitä tuli Espanjan ja Itävallan
korkein kunniamerkki. Suom.

Jatkuu ……

Vuokrarinki

Muutamat kirkkomme jäsenet ja ystävä t ovat pidemmän aikaa
maksaneet kuukausittain pienen summan Franzeninkatu 5:ssä
sijaitsevasta huoneistosta menevän vuokrakulun kattamiseksi. Myös
uudet maksajat ovat tervetulleita tähän vuokrarinkiin.

Kertasuorituksetkin otetaan kiitollisuudella vastaan. Avustukset
tilille: Vapaa katolinen kirkko FI16 1745 3000 1855 22. Käyttäkää
viitenumeroa 1070.
Mielenkiintoisia sivustoja
Esoteerinen lähde Geoffrey Hodsonin elämään ja työhön:
www.geoffreyhodson.com
Pyhän Franciscuksen kirkko rakennettiin 1930-1931 Camberleyssä ( Tekels Park
) Englannissa: www.stfrancislcc.bravehost.com
USA:ssa on kirkolla monipuoliset sivut. Sivuilta löytyy mm. eukaristian monia
kohtia laulettuna ja muutakin musiikkia.
www.thelccusa.org

Helsingin alttari

Turun alttari

Tapahtumakalenteri
Helsinki

Turku

Franzeninkatu 5 C

Brahenkatu 15 A 22

Syyskuu
Su 18.09. klo 16.00 Iltapalvelusmenot
Su 25.09. klo 10.30 Messu
Lokakuu

Lokakuu

Su 02.10. klo 16.00 Iltapalvelusmenot
Su 02.10 klo 10.30 Messu
Su 09.10. klo 10.30 Messu, Maria-sisaren vastaanotto ( II-aste )
Su 16.10. klo 16.00 Iltapalvelusmenot
Messu on näillä näkymin

Su 23.10. klo 10.30 Messu
Su 30.10. klo 16.00 Iltapalvelusmenot

viimeinen Turussa pidettävä
messu.

Marraskuu
Su 06.11. klo 10.30
Su 13.11. klo 16.00
Su 20.11. klo 10.30
Su 27.11. klo 16.00

Messu, Pyhäinpäivä
Iltapalvelusmenot
Messu, Adventinedellinen sunnuntai
Iltapalvelusmenot, Adventtisunnuntai

Joulukuu
Su 04.12. klo 10.30 Messu, II Adventtisunnuntai
Su 11.12. klo 16.00 Iltapalvelusmenot, III Adventtisunnuntai
Su 18.12. klo 10.30 Messu, IV Adventtisunnuntai
Tarkista kirkon nettisivuilta jouluaaton yömessun ja joulupäivän messun
toteutuminen.
Yhteystietoja
Kirkon sähköposti: gunnar.lindberg@luukku.com
Toiminta Helsingissä
Franzeninkatu 5 C, 00500 Helsinki
Kirkkoherra Robert Ekering, Iiluodontie 8 A 31, 00980 Helsinki, puh. 045
6761945
email: ekering@yahoo.com
Pastori Göran Qvarnström, puh. 045-3245003
g.qvarnstrom@gmail.com
Opintopiiri: Diakonissa Maj-Lis Jusslin, puh. 050 323 8322, jusslin@gmail.com
Toiminta Turussa
Brahenkatu 15 A 22, Turku
Ylivikaari Oiva Ahola käy Turussa pitämässä messut ja muita seremonioita.
Yhteystiedot ovat alempana.
Turun opintopiiri: Diakonissa Berit Elfving, puh. 040 7249 854
email: berit.elfving@kolumbus.fi
Toiminta Jyväskylässä
Arkkipiispa Gunnar Lindberg, puh. 041 3148349

Lempäälässä
Diakonissa Helena Lindgén-Pérez, puh. 040-5039545
Kirkon pankkitili ja rahastonhoitajat
Pankkitili: Vapaa katolinen kirkko FI16 1745 3000 1855 22
Rahastonhoitajat: Helena Lindgrén-Pérez, email: helena.lindgrenperez@hotmail.fi
Mia Lindberg, email: m_lindberg@luukku.com
Arkkipiispa Gunnar Lindberg,
Syväkorventie 176, 41800 Korpilahti
puh. 041 3148349
gunnar.lindberg@vapaakatolinen.fi
Ylivikaari Oiva Ahola,
Lukiokatu 29 A 4, 13100 Hämeenlinna,
Oivaahola@hotmail.com

Maria-sisaret: Mia Lindberg
m_lindberg@luukku.com

Lisätietoja kirkosta ja sen tapahtumista: www.vapaakatolinen.fi

Yleistä asiaa kirkosta
Vapaa katolinen kirkko on kansainvälinen, vapaa ja itsenäinen kristillinen kirkko,
jonka apostolinen perättäisjärjestys polveutuu Hollannin vanhasta katolisesta
kirkosta, joka erkani Rooman kirkosta yli 200 vuotta sitten. Vapaan katolisen
kirkon perustamisvuodeksi katsotaan 1916. Kirkon perustaja piispat olivat C.W.
Leadbeater ja J.I. Wedgwood. Suomen vapaa katolinen kirkko rekisteröitiin
vuonna 1929.
Vapaa katolinen kirkko tunnustaa ja jakaa seitsemän historiallista sakramenttia.
Sillä ei ole dogmeja, ja se antaa jäsenilleen täydellisen vapauden uskon asioissa
pitäen luonnollisena, että jokaisen tulee etsi ja löytää oma tiensä totuuteen.
Kirkko pitää kaikkia suuria maailman uskontoja tasavertaisina teinä Jumalan luo.
Se pitää kosmista Kristusta kaiken alkuna ja loppuna, tienä, totuutena ja elämänä,
joka piilevänä asuu kaikissa elävissä olennoissa. Luomakunnan mysteerissä
Jumalan Äiti-aspekti on yhtä tärkeä kuin Isäaspekti. Keskeisiä aiheita ovat myös
elämän ykseys, tietoisuuden involuutio ja evoluutio, sekä henkinen hierarkia.
Jokainen etsijä uskonnostaan, tai sen puuttumisesta riippumatta on tervetullut
osallistumaan kaikkiin kirkon seremonioihin ja Pyhään ehtoolliseen. Kaikki
työntekijät toimivat kirkossa palkatta.

